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B U L T E N O
DE

Internacia Scienca Asocio Esperantista
N° 22. — APRILO 1931

S. 0. S .! Alarmkrio...
La nombro de niaj anoj kreskas. Ta- 

men... Nia kaso estas en danĝero grava!
Kial ?
Car la Bulteno, kvankam tro modest- 

forma, kostis pli ol ni ricevis per la kotizoj 
dum la lastaj jaroj...

Kial?
Car multe da anoj ne pagas sian kotizon.
Pagu do! Pagu tuj! Rigardu la stel- 

etojn sur la Bulteno 21 (Jan. 193lJ. Pagu 
viajn malfruajn kotizojn kun tiu de 1931, 
akurate antaŭ la 31a de Majo venonta, 
... se vi volas, ke via Asocio vivu kaj 
kreskadu...

Noto. — La kotizoj estas laŭvole sendeblaj per ĉekoj, bank- 
biletoj, poStmandatoj, aŭ per girb.al la poŝtĉekkonto 698.55 Paris 
de nia kasisto (nur por la iandoj jenaj : Aŭstrujo, Belgujo, ĉeĥo- 
slovakio, Danujo, Francujo, Germanujo, Hungarujo, Luksemburgo, 
Nederlando, Polujo, Svedujo, Svisujo, Danzig, k. a.).

La Kasisto,
C. ROUSSEAD,

50, rue de la Rĉpubligue, Clermont (Oise), Franc.
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S C I I G O J

♦
Aperis :

Hermann Haefker : Jarmiloj pasas.
Universala historio (mondhisiorio) en du volumoj. 

Verkita originale en Esperanto. Kun ses artaj repro- 
duktaĵoj kaj dek-unu geograjiaj ski^oj. 1-a volumo 
245 paĝoj. 16x23 cm. Duonlede bindita. Pre^o gm. 9.
— (por ambaŭ volumoj lzune 16. —). La dua volumo 
aperos en aprilo 1931. Eldonejo: H eroldo de Esperanto, 
Brŭsseler S tr. 94, Koln.

L a eldonistoj prave diras : « Tiu verko estas unua iom 
grandm ezura provo prezenti al la esperantistaro seriozan 
soiencan verkon pri m alfacila temo de profesia kaj kompe- 
tenta verkisto, pritraktitan  laŭ libera vidpunkto... Koncerne 
la lingvon, ni mencias nur, ke la m anuskripton plej kon- 
science, interkonsente kun la aŭtoro, redaktis nia redakcio, 
ke ni klopodis ne pri ia fantazia « elstara » stilo, sed pri 
laŭeble k lara  vortordo kaj laŭeble facila komprenebleco, 
m algraŭ la scienco de la temo, — pripensante, ke, en tia 
verko, ofte la ŝanĝo en la pozicio de i,u vorto kcyŭzas tute 
m alsam an sencon... » z

L-a aŭtoro klarigas sian celon en m allonga antaŭparolo : 
« ... N ia entrepreno... estas decida paŝo : el la nur prepara 
stato en kiu Esperanto estas afero de idealistoj, esperantaj 
kaj laborantaj por iu reala estonteco, ni risku enkonduki 
Esperanton en la realan praktikan  uzon de la nuntem po... 
Tio estas la plej nobla tasko de Esperanto : disvastigi novan 
komunan scion in ter la popoloj kaj rasoj de la terglobo. 
Tiun taskon ni provu. Ni komencas per m ondhistorio... Ni 
esperas, ke ĉiuj gesamideanoj farpove helpos al ni. Ne nur 
mem aĉetante tiun ĉi libron, sed precipe ankaŭ propagante 
ĝin en la ĝis nun neesperanta mondo. Gi vidu, ke Esperanto 
estas ne nur am atoraĵo, sed plenvalora kultura instrum ento
— ne nur kiel lingvo, sed precipe pro enhavo... »

En ĉapitro titolita « Antaŭe », ankaŭ la aŭtoro diras : 
« Ciuj vojoj kaj rimedoj por interkom preniĝo supernacia,
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por kreskigo de ĉiu homa kom unsento kaj kunlaborado gaj- 
nas pli kaj pli grandan valoron. K iu ankoraŭ *— homo, 
popolo aŭ raso — volas taŭgi por la mondo, partopreni en 
ĝiaj bonoj, resti m artelo anstataŭ amboso, devas sin plenigi 
per la spiritaj trezoroj kaj iloj de la hom aro... Ni bezonas... 
in ternacian unu,forman edukadon kaj penstrezoron. Precipe 
ni devas kom preni la formojn kaj leĝojn de 1’homa socio. 
Vojoj por tio estas m ultaj, sed unu el la plej gravaj estas 
la scio, kiel kaj kial ĉio formiĝis : la H is to r io ...  »

L a unua volumo entenas kvar librojn, kies titoloj estas : 
i-a  : E1 ĉelo al ŝtatulo (prahistorio kaj antaŭhistorio) ; 2-a : 
Tempo de dioj (antikva epoko); 3-a : Tempo de Dio (meza 
epoko); 4-a : Tem po de scio (nova epoko).

S-ro Spiegel kom unikas :

.« Laŭ interkonsento kun I. S. A. E. S-ro H . C. Spiegel 
transprenis la  organizon de I. S. I. S. (vidu 9, 10, 11, 12, 
13 kaj 18-aj numeroj de nia Bulteno) kies tasko estas ebligi 
per uzo de Esperanto rapidan interŝanĝon de resumoj de 
artikoloj el sciencaj kaj teknikaj revuoj ĉiulandaj. L a kun- 
laborantoj de I. S. I. S. ricevos pagbn por siaj servoj. Ni 
insiste petas ĉiujn kolegojn, kiuj volas kunlabori, sin anonci 
ĉe la  landaj filioj aŭ centra oficejo de I. S. I. Ŝ.

« En ĉiu lando troviĝos ofipejo de I. S. I. S ., kiu regule 
kolektos resumojn de la redakcioj, esperantigos ilin per siaj 
fakaj kŭnlaborantoj kaj sendos al la C. O. L a  lasta mult- 
obligos la resumojn kaj pere de la landaj oficejoj, kiuj tra- 
dukos nacilingven, distribuos ilin al la sciencaj gazetoj kaj 
revuoj.

« Jam  ekzistas iniciataj-patronadaj komitatoj de I. S . I .S .  
el konataj profesoroj kaj sciencistoj en Germanujo, Rusujo, 
H ispanujo, Turkujo, Meksikio.

« La lastaj oficejoj nun fonditaj estas :

Danujo : D -ro G oedecke, S o n d erb o rg  (A lse) V oldgate 2-a; 

Francujo : P -ro  D ejean , G ren o b le ; 289, co u rs  J e a n -J a u re s ;

Hispanujo : D -ro  F. A ^ o r in , C ordoba, C alle  C laud io
M arce llo , 19;
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Meksikio : D -ro A . V argas, M exico , 'j-a dc B ra vo , 95;

Turkujo : P-ro H u lu s i  H a ĝ i, M u s ta fa  A id in  [B alĝilar], 
E cole in d u s tr ie lle  ;

Sovetunio : V oks, M o skva  69, M a la ja  N ik its k a ja  6. E sper- 
a n to - fa k o ;

'i Organizantoj :
Italujo : D-ro S tro m b o li, P isa , L u n g a rn o  Regio 17 ; 
Svedujo : R ekto ro  Ja n sen  L id ingo , 1 Skogen  23.

« Oni serĉas organizantojn en aliaj landoj.

« L a  centra oficejo estas en Germanujo : H . C. Spiegel,
B e r lin  N  65, M ŭ lle r s tr . 158-99. »

I
D ank’ al favora decido de la generalo kom andanta la

P o lite kn ika n  L erne jon  de Pari^o^ estas enkondukitaj. en la 
biblioteko de tiu lernejo kelkaj libroj de la esperanta kolekto, 
lernolibroj kaj vortaroj. P lie 400 manlibroj estas disdonataj 
al la lernantoj. Fine parolado estis farata de generalo B astien , 
nia kolego kaj lerta  esperan tis to ; la kunsido estis prezidata 
de S-ro B audet, prezidanto de la Komerca P ariza  Ĉambro.

S-ro Ŝĉegolev, U. S. S. R ., S itierio , B a rn a u l, N ik i-  
tin sk a  S tr . 169, deziras korespondadi kun . scienculoj pri
Lingvostudado kaj Filozofiaj temoj.

S-ro  Lorenco K o r in n a  (30 W hea tley  R oad , H a li fa x ,
A n g lu jo }  eldonas mem verkon redaktitan  de li kaj tito litan : 
Pri Astro-Fiziko, m allonga klarigo por ordinaruloj. Baldaŭ 
aperos « Elementaj Konsideroj pri Materio ».
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SEKCIO DE TEKMKAJ VORTAROJ

S-ro Solovjoj, i-a Sovetskaja 28, M ukomoeno — 
E levat-Teknikum *— Prolet Rajon — Rostov apud Don, 
U. S. S. R., muelisto, intencas verki M uelej- kaj Griej- 
teknikan term inaron kaj deziras trovi kunlaborantojn de tiu 
profesio.

S-ro Flageul ne ricevis respondon de diversaj samide- 
anoj al kiuj li sendis, por traduki nacilingven, la tekston 
de sia vortaro pri S ten ogra fio ; pro tio li ne plu atendos kaj, 
uzante la ricevitajn respondojn, li verkos mem la esperanfan 
tekston, kiam li havos liberan tempon.

S-ro P aul M aiw urm , 3 5 / W. 42 nd S t., N ew -York, 
deziras kunlaborantojn por starigi term inaron de A viad o;  
plie li bezonas adresojn de inĝenieroj kaj patentaj advo- 
katoj.

U t i l a  ELstas A d iĝ o
al U n iv ersa la  EspCranto A so c io

Informon postulu ĉe

CENTRA OFICEJO, 1, TOUR DE LTLE, GENĈVE (Svislando)
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SCIENCA FUNDAMENTA ESPERANTA TERMINARO
( Daŭrigo )

(Vidu 14-an, 15-an, 16-an, 17-an, 18-an, 19-an kaj 20-an N-ojn de la Bulteno

Estas kvin sentoj (sens) (41) :
1. z Haŭto estas organo de tuŝado (toucher)  (42); ĝi kon- 

sistas el histoj, kies supra estas epiderm o (ep iderm e) (43) 
kaj m alsupra derm o (derm e) (44) ; haŭto estas kovrit^ de 
haroj (poil) (45) plim alpli densaj kaj longaj ; ili estas plej 
multenombraj sur la kapo kaj sur vizaĝo (visage) (46) de 
viro. H aŭto ebligas konstaton de la naturo de la objektoj 
per tuŝado kaj palpado (pa lper) (47).

2. Orelo (oreille)  (48) estas organo de aŭdado (a u d i-  
tio n )(^g )\  ĉefa parto estas vibranta m em brano nomita tim - 
pano (tym pan)  (50),

3. Okulo (oeil) (51.) estas organo de vidado (v ision )  (52); 
ĝi estas lokita en osta kavo nomita orbito (orb ite) (53) kaj 
protektita de palpebroj ' .(paupiere) (54); ĝia sutffaco estas 
m alsekigata de larm oj (larm e)  (55) ; ĝi estas ĉefe form- 
ata  *de diafanaj histoj : in terna histo estas retino (re- 
tine) (56).

4-5. Gusto (goŭt) (57) kaj flaro (odora t)  (58) estas efek- 
tivigataj per buŝo kaj nazo.

L ariugo (la ryn x )($ g )  estas orĝano de voĉo (vo ix ) (po), 
kiu ebligas paroladon, t. e. produktadon de sonoj per lipoj 
(levre) (61) kaj lango (langue) (62).

V. Reproduktado

In ter vivestaĵoj de sama speco,- unuj nomitaj viroj 
(m ale) (1) fekundas (feco n d er)  (2) aliajn nomitajn inojn  
(fe m e lle )  (3), kiuj n askas (engendrer)  (4) idojn (en- 
fa h ts )  (5).

Ido estas unue entenata en ovo (oeuf) (6), el kiu ĝi el- 
iras post kiam ĝi sufiĉe perfektiĝas. ,

Kelkaj vertebrulaj inoj nutras siajp idojn per lakto  
(la it)  (7), likvido sekreciita  (secreter) (8) de specialaj glandoj 
nomitaj mamoj (m am elle)  (9).
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V I. — Puukcioj ĉe. la bestoj
Ĉe la bestoj tiuj organoj estas iom ŝanĝitaj.

Vertebruloj
En la buŝo la  ketacoj havas specialajn dentojn nom atajn 

(baleno)lamenoj ( fanon )  (i). Kelkaj krustacoj havas mal- 
superan m akselon de speciala formo nom ata mandiblo(m an -  
d ibu le)  (2).

Sur la kapo kelkaj remaĉuloj havas kornojn (corne) (3) 
kaj iliaj piedoj havas pli malpli multenombrajn fingrojn; ek- 
zemple ĉevaloj havas nur unu fingron, kiun oni nomas hufou 
(sabot) (4).

Ĉe preskaŭ ĉiuj vertebruloj spino estas plilongigata de 
ekstera parto  nom ita vosto (queue) (5).

Karnivoroj havas akrajn kaj fortajn ungegojn (grijfe) (6).
Tiuj bestoj produktas per buŝo sonojn diversajn laŭ sia 

sp eco ; oni diras, ke ili blekas (crie r)  (7).

Birdoj
La birdoj havas la tu tan korpon kovritan de plumoj 

(p lum e)  (8) ; ili flugas en aero per flugiloj (aile) (9).
Ilia  buŝo de speciala formo nomiĝas beko (bec) (10).
Galinacoj havas sur la kapo pecon de karno nomitan 

krestou (crete) (12). z

Rampuloj
. L a  korpo de rampuloj estas kovrita de skvamoj 

(ecaille) (12).

Eiŝoj
A nstataŭ pulmoj la fiŝoj havas braukoju (branch ie) (13); 

ili moviĝas per naĝiloj (nageoire) (14); ilia korpo estas 
kovrita de skvam oj; por flosi ili uzas vezikon. Ĉe kelkaj fiŝoj 
pli malpli granda parto  de skeleto estas kartilageca (ca rtila -  
g in e u x )  (15).

Ino ellasas ovojn nomitajn frajou ( fra i)  (16), kiuj estas 
poste fekundataj de v iro ; m algrandaj fiŝidoj nomitaj alvusoj 
(a lev in )  (17) estas kulturitaj por reprovizi riverojn aŭ lagojn.
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Insektoj • ✓
Korpo de insekto konsistas el tri partoj : kapo, torako 

kaj ventro (abdom en) (18).
Sur la kapo estas palpaj organoj fadenformaj nomitaj 

anteuoj (an tenne) (19); inter flugiloj estas du pli fortaj 
nomitaj elitroj ($lytre) (20). Kelkaj specoj de insektoj vivas 
en amaso nomita esam eno (essaim ) (21).

Post eliro el oyo, kelkaj idoj de insektoj kaj batracoj 
suferas m etam orfozojn (m etam orphose) (22} : el ovo de 
insekto eliras larvo (larve) (23), kiu similas vermon ; poste 
ĝi fariĝas nim fo (nym phe) (24) senmoya, kaj fine insekto 
mem ; ĉe papilioj nimfo estas krizalido (chrysa lide)  (25).

M oluskoj

Mola korpo de moluskoj estas plej ofte sirm ata de kalka 
konko (coquille) (26).

Krustacoj
f

Ili havas korpon ŝirm atan de karapaco (carapace) (27).

Por kontentigi siajn bezonojn, homo bredas (ilever)  (28) 
kelkajn specojn de besto j; la hejmaj bestoj estas nomataj 
brutoj (beta il) (29).

Arp da animaloj ekzistantaj en iu lando estas faŭno 
( fa u n e )  (30) de tiu lando.

K L A SlPlK O  DE ANIM ALO J  

VII. — Difinoj

Oni starigis klasifikon de animaloj kunigante ilin en 
grupoj laŭ iliaj similaj karakteroj.

Tiuj grupoj, kies aro konsistigas anim alan regndn  
(regne) (1), estas nomitaj : branĉo (branche) (2), k laso  
(classe) (3), ordo (o rdre)  (4),. fam ilio  ( fa m ille )  (5), genro  
(genre) (6), speco (espece) (7), raso (race) (8).

Animaloj aliaj ol homo estas bestoj (bete) (9).
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VIII. — Branĉoj

Animaloj je dulatera sistemo :
provizataj de in terna skeleto subtenata de spino :

vertebruloj (vertebre) (i) ; 
kies korpo konsistas el ringoj :

kun artikitaj membroj : 
artiUuloj (a r ticu le )  (2);

sen men\broj : 
verm oj (ver) (3);

provizitaj de kalka konko ŝirm anta ilian korpon : 
m oluskoj (m o llu sque)  (4).

z

Animaloj je  laŭradia sistemo nomitaj radiuloj (rayonne)  (5) : 
. digesta tubo aparta  je la pario de la korpo :

ekinoderm oj (ech inoderm e) (6); 
digesta tubo ne aparta  de la pario de la korpo :

polipoj (polype) (7) ; 
fiksitaj kaj nehavantaj digestan tubon :

spongoidoj (spong ia ire)  (8)
[tiuj du lastaj klasoj estas ankaŭ nomitaj

zoofitoj (%oophyte) (9)).

A nim alo j unuĉelulaj (m onoce llu la ire )  (10) : 
protozooj (p ro to^oa ire)  (11).

IX . Klasoj
' Vertebruloj

vivantaj en aero kaj spirantaj per pulmoj :
kies korpo estas provizita per haroj ; havas mamojn :

m am uloj (m am m ife re )  (1); 
kies korpp estas provizita per plumoj ; havas flugilojn :

birdoj (oiseau) (2);
kies korpo estas provizita de skvamoj : 

ram puloj (rep tile )  (3);
vivantaj en akvo kaj spirantaj per brankoj : 

fiŝoj (po isson)
vivantaj en akvo aŭ sur tero :

am fib iu lo jfara /j/i/Z uĉ^o) aŭ batrakoj (batrdcien)\p}.

!



11

A rtikuloj (artropodoj)
plej ofte vivantaj en aero; havas tri parojn de artikitaj kruroj : 

insektoj (insecte) (7);
vivantaj en aero ; havas korpon dividatan laŭ du partoj ; 
la antaŭa parto havas kvar parojn de artikataj kruroj ; ne 
havas fiugilojn : .

araknejdoj, (a rachneide)  (8); 
vivantaj en akvo ; kprpon sirm atan .de malmola k a rap aco ; 
spirantaj per brankoj :

krustacoj (crustace) (9).

Verm oj
vivas liberaj sur aŭ en tero :

anelidoj (annelide) {10};
vivas en korpo de alia animalo : 

entozooj (en to^oaire) (11).

M oluskoj
havas kapon ,ĉirkaŭatan de brakoj :

kefalopodoj (cephalopode) (12);
ram pas sur la tero :

gasteropodoj (gasteropode) (13);
havas duvalvan kc/nkon ; loĝas en maro :

lam elibrankoj (lam ellib ranche)  (14).

\  X . Ordoj
M am uloj

havas du manojn :
dum anuloj (b im ane)  (1);

havas kvar manojn :
kvarm anuloj (q u a d ru m a n c)  (2);

sin nutras per vivanta aŭ m orta karno : 
karnivoroj (ca rn ivore)  (3);

havas dentojn specialajn por rodi :
roduloj (rongeur)  (4);. f

dentaron havantan kunajn radikojn kaj senigitan je incizivoj: 
sendentuloj (edente) (5);

kies inoj posedas sur la ventro poŝon, kien sin metas idoj : 
m arsupialoj (m a rsu p ia u )  (6);

sirmatan.de
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tre  dikan haŭton, piedojn havantajn  hufojn 
pakiderm oj (pachyderm e)  (7);

specialan formon de stomako, kiu ebligas remaĉadon 
rem aĉuloj (rum in a n t)  (8);

similas fiŝojn
ketacoj (cetace) (9).

Birdoj
havas fingrojn kunligitajn de membrano 

palm ipedoj (pa lm ipede)  (10);
havas fingrojn nekunligitajn de membrano 

havas plej ofte hokform an be'kon
kvar fingrojn, du antaŭe du poste 

grim pobirdoj (g r im peu r)  (11);
hokformajn ungojn

rabobirdoj (rapace) (12) ;
nehokforman bekon 

m algrandaj birdoj
paseroj (passereau) (13); 

m alforfan bekon ; kvar liberajn fingrojn
kolom boidoj (pigeon) (14); 

sufiĉe fortan bekon ; fingrojn antaŭe kunigitajn per 
m allonga mem brano

galinacoj (ga llinace) (15); 
tre longan tarson

stilzbirdoj (echassier) (16); 
m algrandajn flugilojn ; nur du fingrojn

gralatoroj (gra lle)  (17).

Ram puloj
havas koron kun tri kavoj 1

nehavas karapacon
kvar membrojn

saŭrioj (sau rien )  (18);
neniun membron

, serpentoj (serpen t)  (19);
havas karapacon

kelonioidoj (chelon ien )  (20) ; 
havas koron kun kvar kavoj

krokodiloj (crocodile)  (21).
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Piŝoj
osth av a j; liberajn brankojn ŝirm atajn de operklo 

teleosteoj (te leostien)  (22);
parte kartilagecaj

finan buŝon ; liberajn brankojn
ganoidoj (ganoide) (23); 

ventran buŝon ; apartajn  brankajn kavojn
selakoj (selacien) (24) 

tute kartilagecaj ; cirklan buŝon
ciklostom oj (cyclostom e) (25).

Insektoj
pistuloj (b royeur)

kvar flugilojn el kiuj du elitroj
suferas tutajn metamorfozojn 

koleopteroj (coleoptere) (26);
x suferas netutajn metamorfozojn 

ortopteroj (o rthop tere)  (27);
kvar flugilojn mem branecajn kaj diafanajn 

nevropteroj (nevrop tere)  (28); ,)
lekuloj (lecheur)

kvar flugilojn m embranecajn kaj nudajn , kies supraj 
estas plej longaj

him enopteroj (h im enop tere)  (29); 
suĉuloj (suceur)

kvar flugilojn kun skvamojn
lepidopteroj (lep idop tere) (30);

kvar nudajn flugilojn
hem ipteroj (hem ip tere)  (31);

du nudajn flugilojn
dipteroj (d ip tere)  (32);

neniun flugilon
apteroj (aptere) (33).

X I. Pam ilioj, k. t. p.

Ni ĉi sube donas tiujn el tiuj grupoj, kun kiuj homo 
plej ofte in terrilatas, kaj kiuj, pro tio, ricevis nomojn en la 
kom una lingvo
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Dumamiloj :
homo (homme).

Kvarmanuloj :
antropoido (anthropoide) — gorilo (gorille) — hapalo 

(ouistiti) — makako (macaque) — orangutango (orang- 
outang) — paviano (babouin)'— simio (singe).

Karnivoroj
buldogo (boule-dogue) — dogo (dogue) — grafhundo 

(levrier) — grifo (griffon) — hundo (chien) — latro 
(coy.ote) — lupo (loup) — malhundo (basset) — mopso 
(carlin) — pudelo (caniche) — ŝakalo (chacal) — Ŝpico 
(chien-loup) — vulpo (renard)i

ermeno (hermine) — furo (fu re t)—  galputoro (belette) 
herpesto (mangouste) — mefito (moufette} — melo (blai- 
reau) — mustelo (martre) — mustelmuso (fouine) — pu-

. toro (putois) — zibelo (^ibeline) — zibeto (civette).
gepardo (guepard) — hieno (hyene) — jaguaro (ja- 

guar) — kato (chat) — leono (lion) — leopardo (leo- 
pard) — linko (lynx) — pantero (panthere) — tigro 
(tigre) — uncio (once).

urso (ours). '
ptĉrodaktilo (pterodactyle) — vampiro (vampire) — 

vesperto (chauve-souris).
erinaco (herisson) — histriko (porc-epic) — talpo 

(taupe).
foko (phoque) — lutro (loutre) — rosmaro (morse).

Roduloj
kastoro (castor).
sciuro (ecureuil) — dipo (gerboise). 
hamstro (hamster) — marmbto (marmotte). 
agutio (agouti) — kuniklo (lapin) — leporo (lievre). 
gliro (loir) — kampomuso (mulot) — misgalo (rat-

musque) — muso (souris) — rato (rat) — spriko (mu- 
saraigne) — 'zizelo (souslik).
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Sendentuloj
bradipo (paresseux) — dazipo (tatou) — megatero 

(megaterium) — mirmekofago (tamanoir, fourm illier)
— ornitorinko (ornithorynque).

Marsupialoj
didelfo (sarigue) — kanguruo (kangourou).,

Pakidermoj
apro (sanglier) — dikotelo (pecari) — fakoĉero (pha- 

1 cochere) — kobajo (cobay'e) — porko (porc).
elefanto (elephant) — hipopotamo (hippopotame) — 

mamuto (mammouth) — rinocero (rhinoceros).

Remaĉuloj z
alzano (cheval ale^an) — azeno (ane) — .ĉevalo (che- 

Val) — mulo (mulet) — zebro (%ebre).
alko '(elan) — antilopo (antilope) — cervo (cerf) — 

ĉamo (chamois) — damcervo (daim) — gazelo (ga^elle)
— kaprfc (chevre) — kapreolo (chevreuil) J— tragolo 
(chevrotiri) — zangifero frenhe).'

aŭrokso (auroch) — bizono (bison) — bovo (bceuf) — 
bŭbalo (bubal) — bufalo (buffle) '— ovibo (bceuf mus- 
que) — zebuo (%ebu). t

lamo (lama) — merinoso (merinos) — ŝafo (moutori) 
tragelafo (mouflon) — vikuno (vivogne). 1

dromedaro (dromadaire) — kamelo (chameau). 
tapiro (tapir) 
ĝirafo (girafe).

Ketacoj
baleno (baleine) — delfeno (dauphiri) — foceno (mar- 

souiri) — kaĉaloto (cachalot) — manato (lamantiri) — 
narvalo (narval) — pristo (poisson-scie) — skvalo 
(squale) — ŝarko (requiri).

Amfibiuloj (batrakoj)
bufo (crapaud) — hilo (rainette) — rano (grenouille)

— salamandro {salamandre) — trito (tritori).
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Palmipedoj
albatro (albatros} — hidrokorako (cormoran) — laro 

{goeland) — mevo (mouette) — pingveno (pingouiri) — 
procelario (petrel) — sulo (foŭ).

anaso (canard) — kerkedolo (sarcelle) — molanaso 
(canard a duvet) — ojdemio (macreuse).

ansero (oie) — cigno (cvgne) — kolimbo (plongeori).
Grimpobirdoj

arao (ara) — kakatuo (cacatoes) — konuro (perruche)
— kukolo (coucou) — papago (perroquet).

Rabobirdoj
aglo (aigle).
akcipitro (autour) — buteo (buse) — falco (faucori) — 

gipaeto (gypaete) — hierofalko (gerfaut) — kirko (bu- 
sard) — kondoro (condor) — milvo (milan) — nizd 
(epervier) — tinunklo (emouchet) — vulturo (vautour)
— gufo (grand-duc) — sirmo (chat-huant) — noktuo 
(chouette).

pigargo (orfraie) — strigo (hibou). »
fragilego (freu) — kornifcp (corneille)— korvo (corbeau).
monedo '(choucas).
garolo (geai) — lamo (pie grieche) — pigo (pie).

Paseroj
alcedo (alcyon) — hirundo (hirondelle).
alaŭdo (alouette) — budito (berĝeronnette) — embe-

rizo (verdier) — kanabeno (linof) — kardelo (chardon- 
neret) merlo (merle) — oriolo (loriot) — paruo (me- 
sange) — pego (pivert) — pikbekulo (bec-fin) — pirolo 
(bouvreuil) — regolo (roitelet) — rubekolo (rouge-gorge)
— stripselo (tourne-pierre) — sturno (etourneau).

fringo (pinson) — kanaro (canari) — najtingalo (ros- 
signol) — sereno (serin) — silvio (fauvette).

kolibro (colibri) — menuro (lyre) — muŝbirdo (oiseau- 
mouche) — paradizeo.(o/^tz« de paradis).

hortulano (ortolan) — turdo (grive).
« (Daŭrigota.)

Centra Presejo Esperantista (F . Polgar), 33 , rne Lac^pede, Paris ■ Le G fran t: fiOLLET DE L’ISLE.



INTERNACIA SCIENCA ASOCIO ESPERANTISTA
( I .  S . A. E .)

STATUTOJ
1. -r- La Asocio celas propagandi kaj apliki la internacian help- 

lingvon Esperanto en la sciencaj kaj teknikaj rondoj kajfaciligi ĝian 
uzadon per ĉiuj rinledoj.

2. — Fariĝas Asocianoj la personoj akceptitaj de la Komitato.
3. — La Asocianoj konsistas el honoraj kaj aktivaj membroj. 

La aklivaj membroj entenas :
a) personojn ;
b) societojn kaj korporaciojn,

4. — La honoraj membroj estas elektataj de la Komitato kaj 
pagas neniun kotizon.

5. — Ĉiuj aktivaj membroj pagintaj la kotizon rajtas voĉdoni 
pri ĉiu demando.

6. — La Asocion administras Komitato konsistanta el 6—10 
membroj elektitaj por. du jaroj kaj anstataŭeblaj poduone ĉiudujare.

7. — La Komitato elektas estraron konsistantan el prezidanlo, 
vic-prezidanto, ĝenerala sekretario, sekretario-kasisto.

8. — Ŝanĝoj en la statutoj povas esti decidataj nur se la du 
trionoj de la Asocianoj akceptas ilin per voĉdono ; sama nombro 
(2/3 de la Asocianoj) same estas necesa por decidi pri la finigo de 
la Asocio, kaj pri ia uzo de la kapitalo restanta.

9. — La Asocio kuniĝas ĉijhjare en ĝenerala kunsido.) La de- 
cid.oj alprenitaj de la ĉeestaotoj estas konigataj al ĉiuj membroj ; 
tiuj decidoj estas aplikataj, se ne estas picevita plimulto da kontraŭ- 
diroj, dum la sekvantaj 3 monatoj.

FA K A J SEKCIOJ
10. — Se aimenaŭ dek samfakistaj membroj tion proponas al 

la Komitato, faka sekcio povas esti fondata ; ĝia tasko estas propa- 
gandi kaj apliki Esperanton en ĝia speciala rondo.

11. — Faka sekcio povas havi estraron, regularon, bultenon kaj 
specialan kotizon krom tiuj de la Asocio, sed nur post .aprobo de 
la Komitato.

12. — Faka sekcio kuniĝas almenaŭ unufojon jare.
FINANCOJ K AJ KOTIZOJ

13. — La kotizp estas fiksita ĉiujare de la Komitato. (*)
14. — La Sekretario-kasisto prezentas ĉiujare raporton pri la 

financa stato de la Asocio, por aprobo de la ĝenerala kunveno.

(1) Aktiva subtenanta membro ; jara  kotizo : 2,5 dolaroj ; dumviva kotizo : 
40 dol.

Aktiva membro : jara kotizo : 0,5 dolaro ; dumviva kotizo : 10 dol. 
Societoi kaj Korporacioi ; jara  kotizo minimume 5 dol. ; 20-jara kotizo :

75 dol.
(Oni povas pagi la dumvivajn kotizojn per parlaj monsumoj.)

KOTIZOJ sendo ta j al la  k a sis to  S-ro Rousseau, 50, Rue de la 
R6publique, Clermont (Oise), France. Poŝta ĉekkonto n° 698-55 Paris por Aŭstr- 
ujo, Belgujo, Ĝeĥoslovakujo, Danujo, Francujo, Germanujo, Ilungarujo, Luksem- 
burgo, Nederlando, Polujo, Svedujo, Svisujo, Dantzig... kaj a.



SCIENCAJ & TEKNIKAJ VERKOJ

Fr. fr.
Vocabulaire Technique et Technologique Frangais-Esperanto (Verax) . 4.—
Enciklopedia Vortareto Esperanta (Verax)............................................ 12.—
Provo de Marista Terminaro (Rollet de 1 'Isle)............... ...............  2.50
Poliglota Vademecum de Internacia Farmacio (Rousseau)..................25.—
Konsilaro por la farado de la Sciencaj kaj Teknikaj Vortoj (Komi-

siono de I. S. A. E., direktoro Rollet de 1’Isle), 1911...............10.—
(Ĉe la LIRRAIRIE CENTRALE ESPĈRANTISTE, 51, ruo de Clicbv. Paris.)

Maŝinfaka Esperanta Vortaro prielementa (W ŭster)........................... —.—
Enciklopedia Vortaro (1-a, Il-a, I ll-a  kaj IV-a parto) (W ŭster). . —.— 

(Ĉe FERDINAND JIIRT & SOHN, Leipzig.)

Internacia Radio Leksikono seslingva (D-ro P. C orret).....................  5.—
(Ĉe (Jbrejo CIIIRON, 40, rue dc Seine, Paris.)

Raporta Stenografio, alfaro de la angla sistemo Pitman al Esper-.
anto (Montagu C. Butler). . ........................... ............................. 2sli. 6p.

Komerca Vortaro (R. Kreuz kaj Mazzolini)......................................... —.—
Esperanto, 500 komercaj frazoj (R. K reuz)..........................................—

(Ĉe VERLAG VON \VILIJELM VIOLET, Stuttgard.)

Nomenklaturo de Kemio kaj Vortaro de Kemio (Komisiono de 
I. S. A. E., direktoro Rollet de Plsle), eltiraĵo de « Scienca 
Gazeto > ,1 9 1 2 ...................................................................................  2.50

(Mendoj al S-ro ROUSSEAP, 50, Rue de la Republigue, Clerrnont, 
Oise, France.)

Leksikono Japana-Esperanta de Kemio kaj Farmacio. (Hermesa
Rondeto ĉe Farmacia Fako de Tokio Imperia Universitato) . . —.—

(Mcndoj al S-ro MASANOBU HADANO, N-o 23 Oojarna, Ŝibuja 
Mari apud Tokio, Japanujo).

TEKNIKA REVUO

Internacia Medicina Revuo, jarabono 1 dolaro; abonejo : D-ro Kem- 
peneers, 20, rue aux Laines, Bruxelles, Belgique.

CENTRA PRESEJO ESPERANTISTA (V. Polgar), 33, rue Lacepede, Paris.


